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K:Mentor 
– et mentorprogram til kandidatstuderende på Kunsthistorie 
 

 

 

Formålet: 

Som kandidatstuderende skal man naturligvis fordybe sig i sine studier, men samtidig kommer livet 
på den anden side af universitetet tættere på. Det er ønsket med det nye mentorprogram at 
etablere kontakt mellem kandidatstuderende fra Kunsthistorie og tidligere studerende, der nu 
befinder sig på arbejdsmarkedet, og derigennem tilbyde et rum for erfaringsudveksling og gensidig 
inspiration. 

 

• Mentee (den studerende) klædes på til overgangen fra studieliv til arbejdsliv ved at trække 
på erfaringer fra samt vende fremtidsovervejelser med mentor. Med udgangspunkt i 
mentorens konkrete erfaringer vil den studerende få indblik i livet efter studiet, herunder 
f.eks. overgangen fra studie til job, efterspurgte kompetencer, branchekendskab mm. 
 

• Mentor får gennem samtaler med den studerende lejlighed til at reflektere over egen 
udvikling, værdier, karriere, etc. 

 

Mentor: 

En mentor er en tidligere studerende fra Kunsthistorie med mindst et års erfaring på 
arbejdsmarkedet som færdiguddannet. Mentor kan være ansat eller have erfaring med traditionelle 
arbejdspladser for kunsthistorikere men kan også være beskæftiget i andre brancher, hvor en 
kunsthistoriker eller humanistisk kandidat kan gøre gavn. 

Mentor deltager frivilligt og ulønnet. 

 

Ramme: 

Invitationer til studerende og tidligere studerende udsendes for første gang i september 2022. 
Aarhus Universitet formidler kontakt mellem mentee og mentor, ligesom universitetet vil udsende 
inspirationsmateriale og en kort midtvejs- og slutevaluering.  
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Mentor og mentee forpligter sig til tre møder af ca. en times varighed i løbet af de første tre 
semestre af kandidatuddannelsen. Efterfølgende er man naturligvis mere end velkommen til at 
holde kontakt. 

 

1. møde:  oktober-november 2022 

2. møde:  marts-april 2023 

3. møde:  oktober-november 2023 

 

Det er op til mentor og mentee at aftale mere præcist hvornår og hvordan man vil mødes. 
Mentormøderne kan fx foregå på mentorens arbejdsplads eller online. Vi opfordrer dog kraftigt til 
mindst ét fysisk møde. 

 

Mødeindhold: 

Udgangspunktet for møderne er, at mentor og mentee skal lære hinanden at kende rent fagligt. 
Hvad beskæftiger man sig med? Hvilke interesser og ønsker har man til arbejdslivet? 
Mentorsamtalerne bør altid tage udgangspunkt i det, der giver mening for mentor og mentee, men 
kan eksempelvis omhandle: 

• Valg af praktik, udlandsophold, studiejob, specialeemne etc.  
• Sparring ifm. jobsøgning/CV/ansøgning/jobinterview 
• Bevidsthed om styrker og svagheder  
• Karrierevalg/jobønsker/hvad er drømmejobbet  
• Hvordan opbygger man og plejer sit netværk? LinkedIn etc.  

Yderligere vejledning blive sendt til tilmeldte mentorer og mentees. 

 

Tilmelding 

Du tilmelder dig som mentor her: Tilmelding til K:Mentor  

Tilmeldingsfrist 5. oktober 2022. 

Tilmeldingen er ikke en garanti for, at man bliver matchet med en mentee. Senest d. 13. oktober 
2022 giver vi besked.  

 

Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til mentorordningen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingskonsulent 
Jan Ulrik Saksø Chrintz Juhl: Tlf: 60 56 56 34 / E-mail: j.juhl@cc.au.dk  

https://survey.au.dk/LinkCollector?key=9887EX2FSP3N

